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WATZLAWICK INTERAKCIONÁLIS NÉZŐPONT-

ELMÉLETE

• Egyensúlyszobor

• A családon belüli kommunikációt NEM az 
egyéni indítékok és/vagy személyiségjegyek
határozzák meg

• Nem a miértet, hanem a hogyan hat ez 
másokra? kérdést vizsgálja

• Pl. egy testtartás magyarázata

• A kapcsolatok összetett működési folyamatok 
– többváltozós matematikai egyenletekhez 
hasonlóak



A társalgás 

nyelvtana=

A kommunikáció 

hozzávetőlegesen 

kiszámíthatóvá válik

„Játékszabályok” 

alapján működik

WATZLAWICK



•

A film központi metaforája

Biztonságos-e a mesterséges 

lavina? 

Hogyan változik a családon 

belüli kommunikáció a krízis 

után?

Idegenekkel való beszélgetés 

fontossága – Teljesen idegenek

Családon belüli 

kommunikációképtelenség

Hogy viselkednénk mi magunk? 

Lavina (2014) 

svéd- dán-norvég játékfilm

Rendező: Ruben Östlund



Nonverbális-és 

metakommunikáció a filmben

Nem lehet nem kommunikálni

Nem lehet nem hatással lenni

A rendező beszélőfejes 

megoldással vitattatja meg 

szereplőivel az átélt kríziseket

Lavina (2014) 

svéd- dán-norvég játékfilm

Rendező: Ruben Östlund



•

• Kommunikáció-tartalmi és 
kapcsolati aspektusok

• Mit?

• Hogyan?

• A közlésfolyamatban 
mindig a kapcsolatra 
vonatkozó elemek a 
legfontosabbak

• Nomofóbia – apa, 
gyerekek

• A telefont megmenti, ami 
árulójává válik

• (Élősködők: 2019 - Bong 
Joon Ho)



•

SZIMMETRIKUS ÉS 

KIEGÉSZÍTŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A kríziskezelés-mássága

A család 

fenntarthatóságának 

módszerei (nyitott házasság, 

promiszkuitás,  fiatalabb 

partner)

vizuális metaforák ( ködben 

való elveszettség, az anya 

kívülről látja családját, 

egyedülálló fehérség az 

Alpokban)

A gyerekek és a személyzet 

látásmódja 

Kukkoló



• Az értelmiségi középosztály 

individuális depressziója

Hét szereplő – a 

kamaradarabok 

tökéletességével

Vidámság és életszeretet 

nincs, helyette a 

középkorban megtört életek 

magánya

Teljesen idegenek (2016) 

Olasz játékfilm

Rendező:Paolo Genovese



Hazudni nagyobb bűn vagy 

igazat mondani? 

És melyik a kegyetlenebb? 

Általános a film 

kérdésfelvetése: nem pont a 

kibeszélni nem-tudás, a 

ventilláció hiánya gátolja  a 

személyes krízis megoldását?

DE’!!! Nincs idő a kibeszélésre, 

jön  a következő hívás, üzenet



Mit titkolunk a másik elől?  (a 

megcsaláson kívül)

És kivel osztjuk meg???

Pszichológushoz jár

Mell nagyobbítást szeretne

A kamaszlány az apjával és 

nem az anyjával van bizalmi 

kapcsolatban

Homoszexulaitást

Férj-após – feleség-anyós 

konfliktusok



• Megéri-e az elvileg olyan 

szépen hangzó feltétlen 

őszinteség azokat a 

sebeket, amiket okozhat?

WATZLAWICK: 

ÁTÉRTELMEZÉS

FOGALMA

Teljesen idegenek (2016) 

Olasz játékfilm

Rendező:Paolo Genovese



• "A férfi olyan, mint a PC: 

olcsó és vírusokat szed 

össze. Egyszerre csak 

egy dologra képes, 

különben lefagyna. A nők 

Mac-ek. Intuitívak, 

gyorsak, elegánsak, 

drágák és csak 

egymással 

kompatibilisek. 

Függőséget okoznak."

Teljesen idegenek (2016) 

Olasz játékfilm

Rendező:Paolo Genovese



Mead – tükrözött én 

G.B.Shaw: Pygmalion

Pygmalion és Galathea

Eliza Doolittle: 

„A különbség egy hölgy 
és egy virágáruslány 
között nem a 
viselkedésében rejlik, 
hanem abban, ahogyan 
bánnak vele!”

PYGMALION-EFFEKTUS



KÖSZÖNÖM, HOGY VELEM TARTOTTAK!


